
Case Empresarial

Parcerias para o Enfrentamento da Exploração Sexual  de 
Crianças e Adolescentes nas rodovias



Objetivo

Atender aos compromissos assumidos no Pacto Empresarial

1 - Intervir com ações e procedimentos junto à rede de serviços de transportes e aos prestadores de serviços
ligados ao setor de transportes, levando o caminhoneiro a atuar como agente de proteção ,
objetivando eliminar a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes das rodovias brasileiras:

2 - Participar, como signatário deste pacto, de campanhas de enfrentamento da Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras , em caráter contínuo e permanente.

4 - Informar e incentivar todas as pessoas que integram as estru turas da empresa ou
entidade a participar das ações de enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas
rodovias brasileiras.

5 - Apoiar, com recursos próprios e/ou do Fundo da Infância e
da Adolescência (FIA), projetos de reintegração social de crianças e
adolescentes vulneráveis à exploração sexual comercial ou vítimas dela,
garantindo-lhes oportunidade para superar sua situação de exclusão social.

6 - Monitorar a implementação das ações descritas acima e o
alcance das metas propostas , tornando públicos os resultados desse
esforço conjunto.



Ações realizadas



Resultados esperados

- 8 ações Saúde & Cidadania - que também abordam o tem a ESCA

- 2 Campanhas: Verão Seguro - que também abordam o tem a ESCA

- Campanha temática 18 de maio – enfrentamento da ESCA



Resultados alcançados
147 mil folhetos distribuídos na rodovia e municípios ao longo do trecho
10.000 brindes com a logo do PNMC distribuídos aos usuários da rodovia
600 colaboradores e 1.300 colaboradores terceirizados envolvidos nas ações
3 palestras em comunidade em situação de vulnerabilidade social – 150 pessoas
Participação em Programa de TV e programas de rádio abordando o tema
2.580 crianças beneficiadas com brinquedos ou materiais escolares
Matéria sobre o PNMC em 300.000 revistas da CARTMatéria sobre o PNMC em 300.000 revistas da CART
1 ação de cidadania/recreação em Projeto Social – 25 crianças
2.445 participantes da Ação Saúde & Cidadania
740 participantes do Projeto Verão Seguro
8 passeatas; 28 faixas e 6 outdoors; 
14 bloqueios educativos.



Resultados alcançados - PARCERIAS
�Universidades, Escolas Técnicas e Escolas Públicas
�Postos de Combustíveis e comércio no entorno da rod ovia
�Centros de Referência em Assistência Social
�Colaboradores e empresas terceirizadas
�Concessionárias de Rodovias�Concessionárias de Rodovias
�Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária
�Órgãos do Sistema S
�Conselhos Tutelares
�Promotoria  Pública
�Organizações Sociais
�Caminhoneiros
�Mídia Local



Dicas importantes
As parcerias são de extrema relevância 
para o sucesso das ações!

Conclusão
Em virtude das parcerias e das ações 
efetivadas, a CART é procurada pela 
comunidade como referência em ações 
para o enfrentamento da Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes na 
região e também outras ações 
relacionadas à responsabilidade social.
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